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BIJLAGEN. 

I. 

21 October 1742. - Missive van Jacobus Elisa Jo- 
. hannes Capitein aan de Bewindhebberen der -West-Indische - 

. Com pagnie, waarin hij bericht 8 Oct. 1742 in goeden wel- 
stand te St. George D'Elmina te z?jn aangekomen en vrien ;' 
delvjk door den directeur-generaal te zijn ontvangen. De 

negerkinderen staan in de school onder opsicht van den . 

voorlezer. Capitein zal zijne intreerede over 2 Cor. 4: 6 

overzenden, om deze met goedkeuring der Bewindhebberen 
in Nederland te laten drukken.. 

WelEdele GrootAgtbaere Heeren Bewindhebbers der West- 
indische Maetschappy ter kamer van Tienen, residerende te 
Amsteldam 1). _ 

' 

Myne Heeren ! 

Terwijl wy op den 8 sten der maend October onbeschadigt 
zijn gearriveert aen UE. WelEd. Groot Agtb. Hoofdcasteel S. 

George D'Elmina, oordeelde ik het van mynen pligt te zijn 
hiervan aen UE. WelEd. Groot Agtb. kennis te geeven. Wy 

. 

vonden zijn Edelheyd den Heer Directeur Generael en de an- 
dere Heeren der regeering te deeser plaetse in goede gesond- 
heyd en groote vrede en eendragt. Zija Edelheyd de Heer 
Directeur Generael heeft my in alle vrundelijkheyd en toege- 
negenheyd ontvangen, en beloovt my in alles de behulpsaeme 
hand te sullen bieden, om onder des Heeren medewerkende 
genade het heylsaem oogmerk waartoe UE. WelEd. Groot Agtb. 

° 

1) Hierna staat op den brief aangeduid : "lecta in de vergadering van 
Thienen, den 15 Septemb. 1744". Zie ook : Resolutien van de Vergadt- 
ring der Thienen - W. 1. C., NO fol. 143'. Besloten wordt den 
brief voor notificatie aan te nemen. 
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my hier gesonden hebt, in veyligheyd te bereyken. Hyertoe 
heeft zijn Edelheyd de negerjongens en meysies, die reets het 
A. B. C. met allen yver leeren door belovten aen willen moe- 

digen, en deselve onder het opsigt van den voorleeser gestelt, 
die tot het waerneemen van dit werk scheynt meer bequaem 
te zijn als tot den openbaeren godsdienst. Op huyden den 
21sten der maend October hebbe ik myne intree-predikatie over 

. 2 Corinth. 4: 6 gedaen. Deese sal ik met UE. WelEd. Groot _ 
Agtb. getrouwen voorsigtigen - (soo als het my op de gansche 
reis gebleken heeft) - dienaer Capitein Graen medegeeven, 
om onder UE. WelEd. Groot Agtb. geagte naemen, tot betuy- 
ging myner dankbaerheyd, ter drukpers over te geeven, indien 
de inhoud deeser redenvoering UE. WelEd. Groot Agtbaeren 
behaege. Voor het overige sal ik sien op de bediening, die my 
door UE. WelEd. Groot Agtb. naer den wil Gods des Vaders 
ende Jesus Christus, den wensch der heydenen, opgedraegen is, 
om die door de genade des Heeren te vervullen tot uytberey- 
ding ( !) van het sielsaeligend Evangelium en tot welstand van 
UE. WelEd. Groot Agtb. Maetschappy. Verders wensche ik UE. 
WelEd. Groot Agtb. alle aerdsche en bovenhemelsche segeningen 
toe, met eene gesegende en geheyligde gesondheyd, en noeme 

my in alle eerbiedigheyd, WelEd. Groot Agtb. Heeren, UE. 
WelEd. Groot Agtb. begunstigden, gehoorsaemsten en onder- 

daenigsten dienaer 
' 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

Op het Casteel S. George 
D'Elmina, den 21 Octob(er) 1742. 

P. S. Ik neeme de vryheyd in ootmoed, om van UE. WelEd. 
Groot Agtb. te versoeken, om in UE. aensienlyke raedsverga- 
dering te gedenken aen mynen van my seer gelievden patroon 
den heer Jacobus van Goch, door wien God sooveele wonde- 
ren aen my gedaen heeft, en wiens welstand ik op alle wyse 
soeken moet. 

Rijks-archief te 'a-Gravenhage. Brieven en Papieren 
van Guinea aan de Kamer van Amsterdam- W.I. C., 
N°. 488, fol. 738r-739v. 
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v ' 
jI . . 

15 Februari 1743. - Missive van J. E. J. Capitein _ 
aan de Beurindhebberen der West-Indische Compagnie, 
waarin hij bericht van voornemens te zijn eene negerin te 

huwen, doch wil eerst nadere order van de Bewindheb- 
beren afwachten. Hij zendt met dezen brief zijne intree- 
rede en een verslag van den staat der kerk in St. George 
D'Elmina (Zie volgende bijlage). 

' 

Op D'Elmina, den 15 .Febr. 1743. 
' 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren 

Myne Heeren! 
' 

In hoope, dat U. WE. Gr. A. mynen eersten briev ter be- 

kentmaekinge mynes komst op deese U. WE. Gr. A. Noord- 
en Zuydkust van Africa ontvangen, en denselven met gunstige 
oogen en vermeerderende genegentheyd mywaerds sult geleesen ' 
hebben, neeme wederom met verachuldigden eerbeid vryheyd, 
om deesen tweeden aan U. WE. Gr. A. aensienlyke vergadering 
toe te senden, om eensdeels U. WE. Gr. A. volgens myne in- 

, structie 2) den staet van onsen Gerevormeerden Christelyken 
Godsdienst bekent te maeken, gelijk dit ook in eene afgeson- 
derde schrivt, die met deesen briev van my aen U. WE. Gr. A. 

gesonden wordt, blyken sal. En anderdeels met blijdschap te 

betuygen, dat syne Edelheyd de Heer Directeur Generael deeser 
kuste my alle wenschelyke en aenhoudende beschutting in 

mynen dienst, en goeden bystand in mijn voornaemste oog- 
merk, welk is om myne maegschappy naer den vleesche, de 
Africaensche Mooren, te winnen, allesints bewysen. 

Ter gelukkigere voortsettinge nu en spoedigere berykinge 
. van dit mijn groot oogmerk hebbe ik naer een langduurig 

overleg van saeken bevonden, dat het niet quaed soude zijn, 
soo ik eene jonge negerin, die hier op Elmina geboortig niet . 

alleen, maer ook die geschikter en bequaemer te onderwysen 
was dan de meeste, door een wettig houwelijk ter vrouwe 

1) Hierna staat op den brief aangeduid : Iecta in de vergadering van 
Thienen, den 15 September 1744". Zie ook : Xesolutien van de Yerga- 
ring der Thimen. - W. I. C., NO. 11, fol. 144r. 

2) Deze instructie is mij niet bekend. 

. 
' ' 
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nam. Want dus meende ik de genegentheyd en vertrouwen 
van de negers alhier aen Elmina aenvanglijk te verkrygen, als 
die dan souden konnen sien, dat hoewel ik van hun in leevens- 
manier en in godsdienst verschille, sy evenwel van my niet 

veragt worden, maer dat myne komst in dit land tot hun best 

geschikt zy. Jae! dit voorneemen quam my WE. Gr. A. 
Heeren des te aenneemelyker voor, wijl ik langa deesen weg . 

my selven gogte te bewaeren en te wapenen tegens de verly- 
, dingen des Satans. Hierom hebbe ik naer eene sodanige jonge 

negerin gesogt en gevonden, soodat ik aen syne Edelheyd den 
Heer Directeur Generael deeser kuste 'en aen- de Heeren ouder- 

lingen dit mijn voorneemen openbaerde en dus raedpleegde of 
het geoorloft ware deese negerin eerst te trouwen en daernae 
te onderwysen. Dog wanneer syne Edelheyd de Heer Directeur 
Generael deeser kuste het groot Placcaetboek van haere Edele 

Mogende nasag, bevonden wy, dat dit mijq oogmerk niet mogte 
geschieden, tenzy deese negerin eerst onderweesen en gedoopt 
ware. Hierop onstont (!) eene bedenking, van wien sy sonder op- 
spraek soude konnen onderrigt worden. Dit nu konde nogte ik, 
nogte onse voorleeser gevoeglijk doen, en hier is geene Hol- 
landsche vrouw, die tot dit werk alleen bequaem en geschikt 

. soude zijn. Soodat syne Edelheyd de Heer Directeur Generael 
deeser kuste my geboode haer te vraegen, of se naer Holland 
soude willen gaen, om daer onderweesen te worden, en daernae 
weder te keeren, maer dit weygerden haere ouders en syden, 
soo ik haer hier wilde trouwen en tot Christen maeken sy dan 
sulks geern souden toestaen. Terwijl dan hiermede soo gelegen 
is, soo oordeelde ik van mynen pligt te weesen, om U. WE. 
Gr. A. nadere ordere af te wagten. 

Yolgens myne gedaene belovte in mynen eersten briev aen 
U. WE. Gr. A. sende ik nu myne intree-predikatie, opdat deselve 
onder U. WE. Gr. A. geeerde naemen der drukpers worde over- 

gegeeven. Ik hoope, dat deselve aen U. WE. Gr. A. godvrugtig 
oogmerk, waertoe ik hier ben gesonden, mooge voldoen. 

Voor het overige is myne hartelyke wensch en bede, dat 
de segenryke God, wiens eer U. WE. Gr. A. allesints ter harten 

gaet, in dit begonnen jaer over U. WE. Gr. A. geagte en ge- , 

segende persoonen en familien vernieuwde en steeds aen- 
wasschende lichaemelyke en bovenhemelsche segeningen uyt- 
storte, opdat U. WE. Gr. A. in lengte van jaeren moogt zijn tot 
eenen bestendigen roem van het gesegend Holland, en tot 
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regtaertige besitters deeser kuste en gesegende middelen en 
beschermers van onsen Christelyken godsdienst ende desselven 

voortplanting. 
In deese bede, wensch en hoope, verblyve ik met verschul- 

digde hoogagting en eerbied voor U. WE. Gr. A. gesegende 
naemen en persoonen, WE. Gr. A. Heeren, 

U. WE. Gr. A. begunstigde en dankbare en altoos verpligte 
dienaer . 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

lQijks-arehief te 's-G1oatJenhage. Brieven en Papieren - 
. van Guinea aan de Vergadering der Thienen. - W. I. C., 

N°. 113, fol. 139r-140v. i 

III. 

(15 Februari 1743). - Dc kerkeraad van St. George D'El- 
mina zendt door de hand van zijnen predzkacnt J. E. J. 

Capitein aan de Bewindhebberen der West-Tndische Com- 

pagnie een verslag betreffende den toestand van kerk en 
. gemeente daar ter plaatse. 

Eerste bekentmaeking van den staet, stant, 
ende gelegendheyt van saaken, raakende de 

Religie, toestandt der kerke ende de gemeynte, 
ende generalijk den Godsdienst van het Ed. 

Comp. hoofdcasteel St. Georg D'Elmina,- be- 
' 

ginnende met t den jaere 1742 en I743, door r 
den kerkenraed derselver r plaetse opgeatelt t 
en toegesonden aen de WelEdele Groot Agt- 
baere Heeren Bewindhebberen der Generaele 

Geoctrojeerde N e d e rl a n d s c h e WestIndische 
Compagnie. 

5 1. 

Gedurende den tijd mynes dienst (!) te deeser plaetse hebbe 
ik soo by de hoogere als laegere bediendens eenen yver tot 
het gehoor van des Heeren Woord bevonden. - 

§ 2. 

In de maend October des jaers 1742 hebbe ik volgens myne 
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instructie Art. 22 een kinderscliool aengelegt voor Tapoejers 1) 
en Negerkinderen, die in de eerste beginselen der letterkonst 
onderweesen worden van Abraham Suurdeeg den voorleeser 
deeser plaetse. 

§ 3. 

De orde mynes dienst is deese. Op elken Sondag verklaere . 

ik eenen vryen text, en op elken Donderdag verhandele ik 
den Heydelbergschen Catechismus. Deese leerredenen geschieden 
niet soo seer. wederleggender als wel stellender wyse, tot ver- 

beetering ende tot onderwysing die in de regtvaerdigheyd is. 

§ 4. 

Ten deesen eynde hebbe ik op elken Maendag eene catechi- 
satie ten mynen huyze over het Kort Uyttreksel van de Leere 
der Waerheyd my mede gegeeven. 

. § 5. 

De leeden deeser catechisatie zijn totnogtoe seer wynige in 

getale. Want de meeste deeser plaetse zijn of Roomsche of 

Lutheraenen, en de Gereformeerde zijn doorgaens door dage- 
lijksche besigheden beset. Dog het sal hiermede in het vervolg. 
mogelijk beter gaen. 

' 

. § 6.` , 

Op den tweeden November des jaers 1742 zijn er twee ouder- 

lingen van my verkooren en bevestigt, naemelijk de heeren 
Antonius van Lockhorst, provisioneel commies ter soldy en Jan 
Romijn, vaendrig op Elmina. En dus souden wy ook diaconen 
verkooren hebben, maer terwijl hunne ampt hier geene plaets 
kan hebben, hebben wy daervan afgesien. 

§ 7. 

Op den 18den der genoemder maend is er hier een kind uyt 
twee Christenen ouderen gebooren der gemeynte des Heeren 
door het Heylig bondsegel des doops ingelijvt. 

1) Tapoejer = afstammeling van een blanken vader en eene zwarte 
moeder. 
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, , 
. , . § 8. . 

. , 

. 
Het getal der Gereformeerden Ledemaeten bestaet in 17 per- 

soonen, welkers meerder deel hunne vereyschte kerkelyke at. 
testatien te deeser kuste niet medegebragt heeft. Alwaerom . 

wy veylig geoordeelt hebben, ofte dat deese ledemaeten hunne 
attestatien uyt het vaderland souden ontbieden, ofte dat sy 
liever op nieuws eene korte belydenis des geloovs souden 
doen, eer het bondsegel des Heyligen Avondmael konne uyt- 
gedeelt worden. 

§ 9. - " 

Doch behalven dit versuym vinden wy hier eene gewoonte, 
. 

die maekt, dat het gemelde bondsegel des Heyligen Avondmael 
aen het meerder deel onser leedemaeten niet weerdigwk konne 

uytgedeelt worden. 

§ 10. 

Want men is in dit land gewoon met Negerinnen of Tapoeje- 
rinnen, die heydeninnen ( !) zijn en blyven, in een seker soort 
van honwelijk te begeeven, dat men dan Calacharen noemt. 
Hierdoor vinden die ledemaeten, welke deese gewoonte op- . 

- 
volgen, geene vrymoedigheyd om dit bondsegel weerdiglijk te 

ontvangen. Soodat al was 't, dat wy onderwylen des Heeren 

Avondmael voor het klijn getal ledemaeten, 'twelk oveizg is, 
uytdeelden, de gecalachaerde ledemaeten niet sullen mogen 
laeten aensitten, opdat het verbond Gods niet door ons onthey- 
ligt, en sijn toom over de gansche gemeynte verwekt werde. 

§ 11. 

Deese gewoonte, die buyten allen twijffel quaed en den 
Christen onbetaemlijk is, hoewel sy door het voortreffelijk voor. 
beeld van syne Edelheyd den heer Directeur-Generael met 
deselve niet op te volgen wordt verworpen, en door ons wordt 

tegengesprooken, soude volgens de vryheyd vergunt in den 
. 13den Art. der Instructie voor den predikant met bequame 

vermaninge en bwispinge moeten bestra ft worden als een on- 

tugtig en otibehoorily7c actie, maer wijl deselve overlang hier 

ingevoert, en soo diep ingewortelt is, dat sy schyne door uyt- 
gesogte texten van het Heylig Woord alleenlijk te konnen . 

tegengegaen worden, soo verwagten wy nader orde. , 
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. § 12. 

Betreffende nn het getal der Tapoejers en Negerkinderen, 
die in de aengelegde school onderweesen worden, dit getal is 
seer klijn en veranderlijk. Want verre de meeste kinderen deeses 

lands, soo Tapoejers als Negers, worden sonder eenig hand. 
werk' opgevoedt, en brengen deswegen doorgaens hunnen le- 

digen tijd door op het strand met speelen, soodat men met 

groote moeyte deesen ofte geenen jongen op het school kan 
lokken. 

§ 13. - - 

En behalven dat de kinderen hier te lande daerin andere 
kinderen gelijk zijn, dat sy niet gaern door eenige besigheyd 
willen gebonden worden, soo heeft men grooten arbijd, om 
verre de meeste ouders deeser kinderen te overreeden, dat sy 
hunne kinderen tot het onderwijs overgeeven en daertoe aen- 

moedigen, meenende door eene ten hoogsten beklaegelyke on- 

kunde, dat er geene nuttigheyd konne zijn in de letterkonst. 
Jae! deese hunne onbesonne redenkaeveling is te onbedagsaemer 
ontrent hunne kleine mijsjes, nadien sy van gevoelen zijn, dat . 

deese, wanneer sy leesen en schryven kunnen, dan met blan- , 
ken niet souden mogen calachaeren, en dat wel omdat se 

weeten, dat in het vaderland een dusdaenig houwelijk om de 

Religie niet werde gedult. . 

§ 14. _ 

Hierom verblyden wy ons, dat wy door gaens 18 ofte 20 
kinderen dagelijks in het school hebben van den korten tijd af 
dat deselve aengelegt is. Het groo(t)ste getal deeser kinderen 
zijn jongens, die by blanken als vrye ofte slaeven dienen. En 
daer onder twee blanke kinderen, die uyt Holland hier zijn 
overgebragt en twee Tapoejerinties en nog een met haer sla- 

vintie, die door selver ouders en opsienders tot het onderwijs 
zijn overgegeeven. 

§ 15. 

Wat aengaet den yver, natuurlijk begrip en vordering van 
dit klijn getal schoolkinderen, daerover zijn wy tot nog toe 
verwondert en wel te vreden. Want hunnen yver kan men 
door het een of ander klyne schenkatie gaende maeken. Hun 

natuurlijk begrip is verscheyden, gelijk by andere volkeren. 
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Want de eene is veel vatbaerder dan den ander. Hunne vorde- 

ring is tot hiertoe beter als wy verwagt hadden. Want maer 

eenige wynige, die nieuwelingen zijn, zijn besig met het A. B. C., 
terwijl verre de meeste in de spelkonst groote schreden doen, 
en eenige onder die reeds het Gebed des Heeren van buyten 
(kennen) en nu overgegaen zijn tot de 12 Artykelen des Ge- 
loovs en tot de Tien Geboden. 

§ 16. 
' 

Hieruyt sien wy wel ter eene zyde, hoe de_ Satan, wiens - 

gedagten ons niet onbekent zijn, de leer, die naer de godsae- 
ligheyd is, ende derselver verdere bekentmaeking aen de hey- 
denen met alle magt soeke tegen te gaen; maer ook ter andere 
zyde, hoe wy op de sekerheyd van des Heeren veelvuldige be- 
lovten aengaende de roeping der heydenen altoos vertrouwende, 
wel twijffelmoedig dog niet mismoedig nogte kunnen, nogte 
mogen zijn. 

§ 17. 

Jae hieruyt meenen wy eenige hoop te sullen krygen, om, 
wanneer de yver en goede vordering onser schoolkinderen da- 

gelijks toeneeme en volherde, dan twee ofte drie uyt deselven 
met de goedkenring en voorspraek van syne Edelheyd den 
Heer Directeur Generael, en met bewilliging van derselver kin- 

' 

deren, ouders en meesteren naderhand over te senden. 

§ 18. 
' 

Jegenwoordig soeken wy de Negersche tael in geschrivt te 

brengen. Of nu deese tael in alle haer deel konne uytgedrukt 
worden, heeft' de ondervinding nog niet geleert.. 

§ 19. 

Ondertusschen is ons hoogste en nedrig versoek, volgens den 
8sten Art. van de Instructie voor den predikant, om te mogen 
weeten, wanneer men den Doop aen de meest gevorderden der 
schoolkinderen sal bedienen. Of men deselve, nadat sy het 
Gebed des Heeren, de 12 Artykelen des Geloovs ende Tien 
Geboden sullen van buyten geleert en verstaen hebben, dan of ' 
men soo lang sal moeten wagten, tot sy eene volledige bely- 

' 

denis der waerheyd zullen gedaen hebben.. 
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§ 20. 

Due is het van ons ondergeschreevene, naer een naukeurig 
ondersoek van saeken, bevonden gelegen te zijn met den staet, 
stant ende gelegendheyd van saeken, raakende de Religie, toe- 
standt der kerke, ende de gemeynte, ende generalijk 

den gods- dienst van 't Ed. Comp. hoofdcasteel St. Georg D'Elmina. ' 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN, predikant. 
A2. v. LOKHORST 

ouderlingen. J. ROMEYN ouderhngen. 
' 

Rfdks.archief te 's-Gravenhage. Brieven en Papieren . 
van Guinea aan de Vergadering der Thienen - W. I. C., 
NO. 113, zonder pagineering, dadelijk nc? fol. 

IV. 
% 

18 April 1743. - Missive van J. E. J. Capitein aan 
de Bewi1ldhebberen der West-lndische Compagnie, waarin 

hij mededeeling doet over de school door hem opgericht en 
de negerin, die hij wenschte te huwen. 

D'Elmina, den 18 April 1743. 

WelEdele Groot Achtbaere Heeren 

Myne Heeren! 

In hoope dat U. WE. Gr. A. myne toegesondene schrivten: 

myne intree-predikatie, de beschryving van den kerkstaet deeser 

kuste, en mynen briev, die van my met U. WE. Gr. A. schip 
,de Catharina Galy', afgevaerdigt wierden, op haeren tijd sult 

ontvangen hebben, soo dient deese om U. WE. Gr. A. God ver- 

heerlykende sielen over de merkelyke toeneeming van het hier 

opgerigte school te verblyden. 
' 

Want nadat ik alle middelen ter hand genoomen hadde tot 
hier en toe, om kinderen tot het school uyt te lokken, en door. 

gaens geen gehoor vonde, hebbe ik eyndelijk beslooten, met de 
Grandes van het onderhoorig Crom 2) van dit U. WE. Gr. A. 

1) Hierna staat op den brief aangeduid : "lecta in de vergadering van 
Thienen, den 16 Septemb. 1744". 

Inlandsche naam voor negerdorp F dit is dicht bij het Hoofdkasteel 
gelegen. 

' 
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hoofdcasteel te spreeken, wanneer ik het hun een en ander- 
mael van my voorgestelde voornaem doelwit, waertoe U. WE. 
Gr. A. my alhier gesonden hadden, om hunne kinderen, en was 
het mogelijk, henselven tot den christelyken godsdienst over te 

' 

brengen en te beweegen op het sterkste soo aendronge, datsy 
verpligt waren aen hetselve doelwit, sonder langer uytstel, als 

wettige onderhoorige van U. WE. Gr. A. te voldoen, opdat ik 
iets van den beteren voortgang van de voortplanting van de 
eerste beginselen van den Godsdienst onder hen aen U. WE. 
Gr. A. te schryven soude hebben. 

Dit nu hadde soo grooten eenen ingang by hen, dat sy be- - 
slooten niet alleen hunne eygene kinderen, maer ook die van 
hunne nabestaenden tot het onderwijs te zullen geeven, gelijk 
sy ook gedaen hebben, en onder hen U. WE. Gr. A. makelaer 
deeser plaetse, die tot nu toe de meeste gesonden heeft, en 

gelijk ik hoope nog dagelijks sullen voortvaeren te senden. ' 
Althans de schoolkinderen, ten getale van 45, gekomen zijnde 
bestaen naer hun meerderdeel uyt negers jongens, uyt vier 

Tapoejerjongens en seven myties en vijv negermyties. Van de 
' 

. vordering en toeneeming nu van alle deese kinderen sal ik 
met meerdere sekerheyd naer verloop van eenigen tijd konnen 

schryven, terwijl ik my geduurig erinnere, dat de eerste begin- 
selen aller saeken en voornaemelijk dit werk, dat my hier te 
doen staet dikwils veranderlijk zijn. Egter het een en het 
ander ons een jegenwoordig een betere hoop dan te vooren 

schynende te belooven, soo heeft syne Edelheyd de Heer 
Directeur Generael deeser kuste een grooter vertrek tot het . 

onderwijs deeser kinderen - vergunt in het casteel. Dit alles 

_ nu hebbe ik des te omstandiger en des te spoediger aen U. 
WE. Gr. A. willen schryven en toesenden, opdat het blyke, dat 
ik nu geene reden hebbe, om de gemelde jonge negerin, van 
welke ik in mynen voorigen briev gesprooken hebbe, en van 

, welke ik op U. WE. Gr. A. nadere ordre wagtende versogt hadde, 
of het my geoorloovt soude zijn geweest haer eerst wettelijck 
ten houwelyke te neemen, en daerna te onderwysen, nu sonder 
een voorgaende onderwijs te begeeren, wijl sy thans met an- 
dere jonge negerinnen en Tapoejerinnen van haere jaeren op 
het school gaende, op een wettige wyse tot mijn oogmerk kan . 

bequaem gemaekt worden. Dit soo zijnde eyndige ik, en wensche 
over U. WE. Gr. A. in den lande gesegende en van my altoos 

geagte persoonen en familien alle vernieuwde en toeneemende 
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segeningen, en alle welvaeren, voorspoet en heyl over U. WE. 
Gr. A. alomme beroemde maetschappy, en noeme my met 
allen verschuldigden eerbied en hoogste agting voor UWeIEd. 
Groot Achtbaeren, WelEdele Groot Achtbaere Heeren, 

. 

U WelEd. Groot Achtb. verpligtsten, gehoorsaemen, en 
altoos dankbaeren dienaer 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

Rv?'ks-archief te 's-Gravenhage. Brieven en Papieren 
van Guinea aan de Kamer van j4msterdam - W.1. C., 
NO. 488, fol. 838r-839v. 

Met twee zegelyes in roode was - blijkbaar die van 

Capitein - waarop een staand fcgu?crtje (neger ?) is 

a fgcbeeld. 

V. 

25 November 1743. - Missive van J. E. J. Capitein- 
aan de Bewindhebberen der West-Indische Compagnie, 
waarin hij hen dankzegt voor de toezending van een voor-' " 

leser en van de lesboeken ten behoeve van oijn school, en 

verzoekt, dat notaris Pieter Nesker te 's- Gravenhage de 
aan Capitein toekomende maandgelden mag ontvangen, om 
daarvan jaarlijks 300 gld. aan Jacobus van Goch uit te 
betalen. 

Op D'Elmina, den 25sten November 1743. 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren 1 

Myne Heeren, 

In hoope, dat U. WE. Gr. A. in allen goeden en gewenschten 
welstand alle myne voorige brieven en schrivten sult ontvan- 

gen hebben, neeme ik thans de nedrige vryheyd wederom, om 
U. WE. Gr. A. van gansclier herten mynen verschuldigden 
dank te betuygen voor den ons toegesonden voorleeser, A. B. C. 

1) Hierna staat in den brief aangeduid : "lecta in de vergadering van 
' 

Thienen, den 16 Septemb. 1744". Zie ook: Resolution van de Ytrga- 
dering der Thienen - W.1. C., NO. H, fol. H6r. 
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boeken, kinderonderwysingen, bybelprenten, en het stuk limin- 
nias 1) voor onze neger- en Tapoejer-schoolkinderen 'ter hunner 
goede bestuuringe, onderwysinge ende aenmoediginge. Nu soude 
wel mijn pligt zijn, om aen U. WE. Gr. A. te schryven, dat 
hun getal en vordering niet verminderen, maer veel eer ver- 

me(er)dert zijn, maer dit sal ik hierna by de aentekening onser 
kerkstaet . naer den gelegden grond van voorleeden jaer voegen, 
en met Capt, Christiaen Vels U. WE. Gr. A. oversenden. Thans is 
mijn nedrigste versoek, of U. WE. Gr. A. my souden willen 
vergunnen en toestaen, dat de heer Pieter Nesker, notaris en 
eerste kle(r)k ter secretary tot 's Graeven-Haegen, als volmag- - 
tigden van U. WE. Gr. A. myne te goeds hebbende gagie en 

maendgelden, op het vertoonen der procuratie, mooge van jaer 
tot jaer ontvangen, om deselve ten mynen nutte aen te leggen, 
en van deselve volgens mynen altoos duurenden verschuldigden 
pligt by het verloopen van elken jaer de somma van drie 
honder t guldens uyt te keeren aen mynen gelievden en ge- 
agten weldoender den heer Jacobus van Goch, woonagtig tot 
's Graeven-Haegen. 

Voor het overige is myner sielen wensch en geduurige bede, 
dat de Algenoegsaeme God U. WE. Gr. A., de voesterheeren 

. 

onser kerk, in dit begonnen nieuw jaar met alle vernieuwde 
en steeds vermeerderende aerdsche, geestelyke en overhemelsche 

segeningen overstorte en bekroone, opdat U. WE. Gr. A. in 

lengte van jaeren de eeren des lands ende de stoelen des 

.gerigts moogt zijn en blyven, en uytsenden het Evangelium 
des saeligen Gods tot de vergelegene aen de ze6n, en U. WE. 

' 

Gr. A. godvrugtige oogmerken bereyken. 
' . 

In deese verschuldigde dankbetuyging nedrigste versoek, en 
sielswensch en bestendige bede noeme ik my met allen eerbied 
en hoogagting voor U. WE. Gr. A. gesegende en doorlugtige 

1) "Lemmannees'' wordt vermeld onder de Piecegoods in : Hobson 
Jobson, A glossary of Anglo-Indian colloquial words and phrases 
and o f kindred terms, New edition by Col. Henry Yule R. E. C. B. o/' ?ttM?red New edition by Col. Henry Yule R. E. C. B. 
and A. C. Burnell Ph. D. C. I. E., London 1903, John Murray, Albe- 
marle Str., p. 707b. Gesteld als de negers zijn op fraaie kleedingstukken, 
zal deze stof gebruikt zijn bij het vervaardigen van de onderpaantjes 
der kinderen, of misschien heeft ook de mogelijkheid van het bezit van 
zulk een bont lapje alleen reeds de kinderen tot meerderen ijver aan- 
gemoedigd. , 
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persoonen, WelEd. Gr. A. Heeren, Myne Heeren, U. WE. Gr. A. 

gehoorsaemen, begunstigden en altoos dankbaeren dienaer 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

P. S. De. gunetbewysen, waermede syne Edelheyd de heer 
Directeur-Generael deeser kuste my bejegent, zijn aenhoudende, 
veel en groot. 

Adres (in dor8o) : Den WelEdelen Groot Agtbaere Heeren, 
de Heeren Bewindhebberen der Generaele Geoctroyeerde Neder- 
lansche (!) West Indische Compagnie ter illustre vergadering van 
Thienen tot Amsteldam. 

' 

, Bijks-archie f te 's-Gravenhage. Brieven en Papieren 
Dan Guinea aan de Kamer van Amsterdam W.1. C., 
NO. 489, fol. 96r-978. 

. Met een rood lak : G we. 
' 

vi. 

28 April 1744. - Missive van J. E..1. Capitein aan 
de Bewindhebberen der West-Indische Compagnie, waarin 

hij nogmaals dank betuigt voor het zenden van de les- 

boeken, nelding maakt van het overlijden van den voor- 
lezer en om een anderen . verzoekt, en zich verontschuldigt 
geen nadere inlichtingen betre f f ende den kerkstaat ge- 
;?onden te hebben, omdat hij op zijn eerste verslag nog 
geen antwoord hee ft ontvangen. 

Op Delmina, den 28sten April Anno 1744. 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren ! 1) 

, Myne Heeren ! 

In hoope, en vertrouwen, WelEd. Gr. A. Heeren, dat niet , 
alleen myne vroegere brieven, maer ook derselver jongste, dien 

1) Hierna staat in den brief aangeduid : "lecta in de vergadering van 
, Thienen, den 16 Sept. 1744". Zie ook : Resolutien van de Vergaderit!g 

der Thienen - 'W. I. C., 11, fol. 146r. 
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ik met den Capt. P. de La Ryoole van Zeeland mede gav, U. 
WE. Gr. A. in allen goeden en gesegenden welstand sal zijn 
geworden, neeme ik thans wederom naer mynen pligt de ne- 

derige vryheyd, om U. WE. Gr. A. gelijk in dien laestgemelden 
briev, alsoo ook in deesen nogmaels verschuldigde dankbaer- 

heyd te betuygen voor den ons toegesonden voorleeser, A. B. C. 

boeken, kinderonderwysingen, bybel-printen en voor het stuk 
limenias 1), ten nutte en aenmoediginge van .onse neger- en 

Tapoejer-schoolkinderen. Maer ik moete U. WE. Gr. A.- tot myne 
sonderlinge droevheyd, en die der schoolkinderen selve, bekent 

maeken, dat de gemelde voorleeser op den 17den der maend _ 
Maert door een schielyken dood ons ontrukt zy-geworden, soo- 
dat ick nu ter vervullinge van ons gebrek in deesen wel om- 

standig om eenen anderen versoeken soude, maer terwijl syne 
Edelheyd selve de heer directeur-generael deeser kuste goedig- 
lijk van voorneemens is, om dit selve versoek by U. WE. Gr. 
A.. te doen, soo beruste ik ten vollen in hetgeene syne WelEdele 

- Agtbaerheyd schrijvt. Ook soude ik nu wel naer luyd myner 
instructien en uyt naem van onsen kerkenraed op den gelegden 
grond van voorleeden jaer den staet onser kerk en school aen 
U. WE. Gr. A. aensienlyke vergadering van Tbienen ordentlijk 
hebben moeten overschryven, dog alsoo de langduurige reys 
van den capt. And. Graen veroorsaekt hebbe, dat wy tot hier 
en toe met geen wederschrivt van U. WE. Gr. A. hebben konnen 
vereert werden op de eerste aentekening van den Staet onser 
kerk en school, opdat wy sagen, hoe die gelegde grond U. WE. 
Gr. A. hebbe voorgekomen, en hoe U. WE. Gr. A. in het ver- 

volg van tijd het een en het ander wildet aengelegt te 

hebben, . soo is het ons raedsaem voorgekomen eerst U. WE. 
Gr. A. oordeel en bevel over het eene en het andere .te ver- 

neemen, eer wy vryheyd gebruyken eene tweede aentekening 
dien aengaende over te senden. Voor het overige bidde ik, 
dat de gesegende God der heerlijkheyd U. WE. Gr. A. aen- 

. sienlyke persoonen en duurbaere familien in dit ten eynde 
loopend jaer met het duurbaerste syner segeningen verder 

segene. En dat hy U. WE. Gr. A. aloude en alomberugte Maet- 

schappy verder doe bloeyen tot in U. WE. Gr. A. seer laete 

nakomelingen, terwijl ik my in U. WE. Gr. A. goeden gunst be- 

veele, en in allen verschuldigden eerbied en hoogagting voor 

1 
i) Zie hierv66r, blz. 256, aant. 1. 

' 
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U. WE. Grr... A. gesegende naemen my noeme, WelEdel Gr. A. 

Heeren, Myne Heeren 

U. WE. Gr. A. seer verpligten, gehoorsaemen en dank- 
baeren dienaer 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

Rv?'ks-archief te 's-Gravenhage. Brieven en Papieren 
van Guinea aan de Kamer van Amsterdam - W. I. C., 

489, fol. 166r-167v. 

. i i 

' 
' 

. VII. 

1 Mei 1744. - De directeur-generaal aan de Goud- 
kust van Afrika, Jacob de Petersen, bericht aan de Be- 
tvindhebberen der West-Indische Compagnie, dat Pokoe, de 

koning van Assiantijn, twaalf jongens en twee meisjes naar 
Nederland wilde zenden, voorzien van tien olifantstanden voor 
de onkosten, om hen daar te laten onderwijsen. Jacob de 
Petèrsen doet hen echter te St. George D'Elmina op school, doch 
zendt de tanden met een neger Jacj ?. De Afrikaansche 

, negerkoning zou gaarne een doodkist met ,glaase vensters of 
schuyven" willen ontvangen. 

' 
Edele Groot Agtbaare Heeren, . 

Mij n Heeren! 

Ik hebbe de eere U WelEd. Groot A. te berigten, dat den 
. koning van Assiantijn, met naame Pokoe, over eenigen tijd 

aan my gesonden heeft gehad, twaalf neegerjongens en twee 

meysjes, met versoek van deselve aan U. WE. Gr. A. te senden, 
om in Holland te laaten leeren leesen, schryven en in de musicq 
onderwysen, en te gelijk ook voor derselven onderhoud, en om 
de kosten te betaalen, thien olyphants-tanden, die ik heb aan- 

genoomen gehad, en aan meergem(elte) koning laate weete, 
dat ik hem sijn versoek niet en konde toestaen, maar de ge- 
sondene neegers kindren hier aan Elmina souw laaten school 

gaan, en onderwysen, waarvoor hy my heeft laaten bedanken, 
en versoeke, dat ik dan wilde permitteeren, dat hy van synent- 
weegen een neeger met S. Ed. Comps. boodem mogt senden, 
om voorschreeve thien tanden aan de Compagnie - (om my . 



260 

van sijn eygene woorden te bedienen) - te offereeren, en dat . 

ik ook voor hem wilde ontbieden een doodkist met glaase ven- 
sters of schuyven booven aan het hoofdenend, en op beyde de 

zyden 1). Waarop in overweeging genoomen hebbende, dat 

gem(elte) koning van Assiantijn de Hollandse Natie omtrent 
den handel veel voordeel kan toebrengen, en te gelijk ook, 
eenig ongenoegen opvattende, door het sluyten van de weegen, 
als andersints, veel nadeel, en dat de maadschappy ten opsigte 
van de recognitie van den slaafschen handel daarby wel het 
meeste geintresseert is, soo neeme de vryheyd opgem(elte) ko- 

ning sijn versoek, de voorgeschreeve neegerjonge, met naame " 

Jacj6, per deesen boodem ,de Maria Galey', te senden, ten fine, 
om aan U. WE. Gr. A. de thien tanden uyt naam van zijn ko- 

ning over te leeveren, en te versoeke, dat deselve neeger Jacj6 
met de eerste scheeps.occagie weederom na herwaards mag 
werden gesonden, en dat de doodkist, die ik uyt meergem(elte) 
consideratie, en omdat selfs daarby eenigsints geintresseert ben, 
voor mijn particuliere reekening van mijn correspondenten de 
heeren Lohoff en Gebroeders Ploots van Amstel heb ontbooden, 
franco met een van des Ed. Comp(agnies) scheepen naar her- 
waarts mag werden getransporieert. 

Waarmeede my de eere geeve, my met de uytterste sinceri- 

teyt en hoogagting te noemen, Ed. Gr. A. Heeren, 

UwEd. Gr. A. seer ootmoedige en gehoor- 
saamste dienaar 

Elmina, 
Den Isten May 1744. 

JACOB DE PETERSEN. 

RiJks-archief te 's.Gravenhage. Bi-ieven en Papierers . 
van Guinea aan de Kamer van Amsterdam - W. I. C., 

. Na. 489, fol. 98r-99v. 

VIII. 

29 October 1744. - Missive van J. E. J. Capitein 
aan de Bewindhebberen der West-Indische Compagnie, 
waarin hij mededeelt, dat de ouderling Antonius van Lokhorst 
en de schoolmeester Abraham Suurdeeg oijn overleden. 1`Iij 

1) Zie hierv66r, blz. 223. , 
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verzoeki otit cen nieuwen schoolmeester en verstrekt inlich- 

tingen over de vorderingen der negerkinderen. 
' 

, 

Delmina, den 29sten Octob., anno 1744. 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren! 1) 

Myne Heeren! 

In bestendige bede, dat myne lae(t)ste briev, met U. WE. Gr. 
A. gerepatrieerde schip, gevoert by den cap(i)t(eyn) (Christ. 
Vels, gesonden, U. WE. Gr. A. in allen wenschelyken staet van 
alle aerdsche en bovenhemelsche segeningsgenieting sal aenge- 
troffen hebben, neeme ik thans wederom de nederige vryheyd 
om volgens mynen verschuldigden pligt deesen mynen jegen- 
woordigen aen U. WE. Gr. A. te schryven. En dit wel, opdat 
ik U. WE. Gr. A.. bekent maeke den dood van eenen onser 

ouderlingen den heer commies ter soldy Antonius Lochorst, 
aengaende welks vacante ouderlingsplaets, die wy soeken te 

vervullen, syne Edelheyd zelve, de heer directear-generael deeser 
kuste aen U. WE. Gr. A. opsettelijk en naer onsen wensch ge- 
schreeven heeft. Hierby komt de dood van onsen schoolmeester 
Abraham Suurdeeg, wiens vacante plaets wy ook seer gaern 
vervullen souden, soo er alhier imand daertoe bequaem ware, 
die daertoe konde verledigt worden. En daerom is ons nede- 

rigste versoek by U. WE. Gr. A., dat deese vacante schoolmeesters- 

plaets moge voorsien worden met eenen man, dien U: WE. Gr. 
A. ons gelievet toe te senden, ter voortsettinge van U. WE. 
Gr. A. godvrugtig oogmerk, welke is, om de heydenen van dit 
U. WE. Gr. A. gewest te brengen tot kennis van het Evange- - 
lium der heerlijkheyd van den alleensaeligen God. Want dit 
werk is door des Heeren goede hand soo verregebragt, dat alle 
onse schoolkinderen niet alleen het spellen, maer ook het leesen 

magtig zijn geworden naer huns meerder deel. Soodat sy allen 
het Geloov, het Vader ons en de Tien Geboden van buyten 
kennen, en ook redelijk verstaen. En dat de voornaemste onder 

1) Hiervoor staat op den brief aangeduid : "lecta in de vergadering 
van Thienen, den 26 April 1746". Zie ook : Resolutien van de Verga- 
dering der Thfene?z - W. I. C., No. 11, fol. 214'-215'. 
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hen de kleyne kindervraegen I) geleert hebben, en nu besig 
zijn met den Heydelbergschen Catechismns. Soodat wy thans 
in staet souden konnen zijn, om twee ofte drie jongelingen 
over te senden, soo het ons hadde mogen gebeuren, om U. 
WE. Gr. A. antwoord en orde te ontvangen op onse eerste aen- 

tekening van onsen kerk- en schoolstaet alhier, die wy U. WE. 
Gr. A. met den capt. Andries Graan oversonden 2). Want by de 

copyen van U. WE. Gr. A. brieven, die over eenige weynige 
dagen ter kuste aenquaemen, hebbe ik by syne Edelheyd den. 
heer directeur-generael vernoomen, of er een briev voor den 
kerkenraed ware, maer bevonde van neen. Hierom zullen wy - 
naer U. WE. Gr. A. aenstaende schip selve wagten. Voor het 

overige is myne geduurige bede voor den thrdon der genade 
van den God der ganscher aerde, dat hy, die U. WE. Gr. A. in 
het midde van het gesegend Holland op de stoelen der eer 
ende des gerigta geplaetst heeft, U. WE. Gr. A.. bekroone met 
het beste en het duursaemste syner segeningen, terwijl ik my 
selven aen U. WE. Gr. A. verderen gunst beveelende, ben en 

blyve met allen hoogen eerbied voor U. WE. Gr. A. alom be- 
roemde en gesegende naemen en aensienlyke persoonen, W.E. 
Gr. A. Heeren, Mijne Heeren . 

. 

, U. WE. Gr. A. gehoorsaeme, verpligte, begun- 
atigde en altoos dankbaere dienaer 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

. 
Ilv?'ks-a?r?cl_eie f te 's-Gravenhage. Brieven en Papieren 

van Guinea aan de garner van Amsterdam - W. I. C., 
NO. 489, fol. 264r-265v. 

.. 

.. IX. ' 

1 Juli 1745. - Missive van J. E. J. Capitein aan 
de Bewindhebberen der West-Indische Compagnic, waarin 

hij hen dankt voor de vrijheid hem gelaten betre f f ende de 

toediening van den H. Doop aan de negerkinderen. Hij 

1) Hier is bedoeld het vragenboekje van Jacobus Borstius : Eenige 
korte Vragen voor de kleyne Kinderen (158 Vr. en. Antw.). 

2) Zie hiervb6r, bijlage III (15 Febr. 1743). 
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gee ft een uittreksel uit het door hem gevonden "Herkeboek" 
van St. George D'Elmina, en uraccgt jammerend over de 

weinige vruchten op oijnen arbeid, om ontslag uit zv?'ne 
kerkelijke bediening. 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren ! 1) 
' 

Myne Heeren ! 

De blijdschap, waermede ik U. WE. Gr. A. seer christelyken 
en aengenaemen van den 2den Octob(er) 1744 per het schip 
,de Jonge Cornelis', gevoert by den schipper David Joll, op 
den 3den Mey deses jaars ontvinge, was onuytspreekelijk. Ik 
danke den Algenoegsaemen en Magtigen Verbondsgod der 

heyrschaeren, dien ik wensche te dienen in 't Evangelium 
synes Soons Christus Jesus onses Heeren, dat het U. WE. Gr. A., 
den voesterheeren syner kerk, behaegt hebbe, om op alle myne 
missiven geaddresseert soo aen U. WE. Gr. A. illustre ver- 

gadering van Thienen, als ook aen de presidiaele kamer Am- 
steldam niet alleen te reflecteren, maer ook over derselver 
inhoud eene eenpaerige goedkeuring te doen. En den tijd om 
de leerende kinderen der heydenen te doopen, ganschelijk aan - 

my over te laeten. Soo, dat ik hierdoor uyttermaeten seer op- 
gewekt met vernieuwden lust en yver onder afwagting van des 
Heeren segen het heylig dienstwerk, dat my toevertrouwt is 

geworden, voortgae waer te neemen 2). Ik hadde wel tot hier 
en toe my met die aengenaeme hoope en gedagte gevoedt, dat 
U. WE. Gr. A. illustre vergadering van Thienen eenige resolu- 
tien soude genoomen en gestaevt hebben over de aen U. WE. 
Gr A. overgesondene Aentekening van onsen Kerk- en School- 

staet, maer dit nu niet soo sijnde, sal ik egter in die nede- 

rige verwagting voortvaeren te leeven, dat ik deselve biernae 
sal ontvangen. Want sonder deselve te hebben, geloove ik 
naer bevinding van saeken, dat my hetselve wedervaeren sal, 
dat soo niet allen, ten minsten den meesten myner voorzaeten 
moet overgekomen zijn, naemel(ijk) dat sy sonder vrugt hebben 
moeten arbeyden en hunne kragten doorbrengen, en by de 
meeste Christen (!) alhier, die in zeden verdorven zijn, gehaet, 

1) Hiervoor staat op den brief aangeduid : "lecta in de vergadering 
van Thienen, den 27 April 1746". 

2) Zie hiervoor, blz. 252. 
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veragt, belaegt en vervolgt, hannen dienst hebben moeten plee- 
gen. En dat sy selden ofte nooyt het heylig bondsegel van 
den Doop, en dat van het Avondmael des .Heeren Jesus, welke 

beyde aen de kerk des N. Testam. soo nauw van den Heer 
verbonden zijn, hebben konnen toedienen. 

Want naer een nauwkeurig ondersoek naer de kerkelyke 
schrivfen deeser kuste, wierde my wel een Kerk- en Doop- 
boek ter hande gestelt, welk wel begint van anno 1683 onder 
verscheyde heeren predikanten, maer waerin geene andere hand 
eenes pred(ikants) voorkomt dan van wylen den WelEerw. 
Heer Isaacus Ketelanus alleenen, en welks inhoud aen den 

tytel nauwelijks voldoet. Want hierin is geen naemlijst der 

predikanten te vinden. Hierin zijn geene ofte zeer weynige kerke- 

lyke saeken geboekt. Als byvoorbeeld de verkiesing van wylen 
syne Edelheyd M. Fr. , de Bordes, doemaels boekhouder-gene- 
rael tot ouderling, en van den laest geweesen heer president 
F. Barovius, tot dieselve waerdigheyd, welkers laestgenoemde 
deese bediening afgeslaegen hebbende, naer het versenden van 
den bovengenoemden predikant, dit naervolgend lasterlijk eygen- 
handig schrivt in 't Kerk- en Doop-boek ingelast heeft: 0 m 
redenen op folio 7 huius s libri I breeder r te 

vinden, relatief tot t de edifiante personagie 
van den predikant, en wyders s omdat de ge- 
creeerde ouderling Mart. F.. de Bordes s even 
soo dienstig in eene k(er)kelyke congrega- 
tie was, als de verrotte vrugten onder de 

gaeve. Hun beyder eynde is s ook van eene 
goede reuk verselt t geweest, scilicet: want t 
de eerste is s wegens zijn ergerlijk gedrag na 
huis gesonden, en de laeste heeft t deze wae- 
reld in eene omstandigheyd verlaeten, die 
alle eerlyke lieden doen gruuwen heeft. Hierbij 
komt op de aengetrokken folio 7 de aentekening van de eerste 
en laeste viering van des Heeren hoogwaerdig Avondmael 
door den genoemden predikant, waeronder dit ander lasterlijk. 
eygenhandig schrivt van denselven heer president in deeser 

voegen luidt: Pro nota hierop kan dienen, dat t 
de leeden des k(er)kearaeds, waervan hy 
meld, in 't eenvoudig getal I bestaen hebben, 
in den doemaeligen boekh(ouder) gener(ael) 
M.F. de Bordes, den welken hy - (na precedent t 
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refns van een ygelyk) - tot ouderling gecre- 
eert t had en ook benevens juffr. Adama de 

eenigste geweest t is, die het t Nagtmael met t 
hem predikant t gecelebreert hebben, alsoo 
de overige declineerden dit t sacrament t uyt- 
handen van een ecclesiasticq te ontfangen, 
die vry wat t smetten op zynen mantel hadl). 

In margine staet: 0 p 5 A p r i 1 1 7 3 3. Hierop volgt een 

.naemlijst van gedoopte kinderen, pag. 21-26, van den jaere 
1683-1735 en 40. Hiervandaen nu tot pag. 80 ontmoet men 
niets dan schoon papier. Pag. 81 klaegt de predikant over den 

langduurigen tijd van 42 jaeren, dat het Heylig Avondmael 
des Heeren niet gehouden was geworden, tot hy hetselve op 
den 5den April 1733 weder bediende. En behalven dit eene 

reden, waerom hy hetselve niet wederom uytgedient hebbe. 
' 

Hiervandaen is wederom niets geschreeven. Pag. 89 behelst 
eenen tijd- en naemrol van 5 gehouwde lieden van den jaere' 
1683, 1732 en 1736. Van pag. 91-95 vindt men eenen naem- 
iol van ledemaeten van het jaer 1690-1734. Hiermede eyn- 
digt dit ons Kerk- en Doop-boek. 

U. WE. Gr. A. nu neemet my niet quaelijk, dat ik ontrent 
den inhond van dit ons Kerk- en Doop-boek soo breedvoerig 
ben, alsoo het my niet ondienstig toescheene, om denselven 
inhoud klaer en nakend voor U. WE: Gr. A. oog open te leggen, 
opdat ik daeruyt by wettigen gevolge besluyte : Ten e e r s ten. 
Dat dit Kerk- en Doop-boek naer haeren meerderen inhoud 
niets meer dan een uyttreksel zy van vroegere kerkelyke 
schrivten, die naer het versenden van den Eerw. Heer Is. 
Ketelanus verlooren zijn gegaan, ofte naer 't gemeyn gevoelen 
en vermoeden verduystert zijn geworden. T e n T w e e d e n. Hoe 
het opsienders-ampt hier veragt zy geweest met bespotting, be- 

lastering en quelling van den dienaer des Woords in sooverre, 
' 

dat daer men de oude kerkelyke schrivten liete verlooren 

gaen ofte moetwilliglijk verduysterde, sig niet geschaemt hebbe 
om het overgebleeven Kerk- en Doop-boek met vuyle taelen te 
beklatten. T e n d e r d e n. Dat ik hier uyt wel naer het vertrek 
van cap(iteyn) A. Graen gewaer wierde, dat er alhier niet al- 

-leen egte, maer ook onegte kinderen al vroeg gedoopt zijn ge- 
' worden. Maer dat ik ook bespeurt hebbe, dat er nog in ons 

1) De spatieering is volgens het handechrift. 
' 
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onderhoorig Krom, en mogelijk in andere, gedoopte onegte 
kiaderen van Europeers zijn, die naer hunnen doop van hunne 

ouders niet zijn onderweesen geworden, nogte aen den leemeren 

overgegeeven om geleert te worden, maer die in 't heydendom 
zijn opgevoedt geworden, en verblyven. Hierom soude ik wel 
de vryheyd, die my door U. WE. Gr. A. gegeeven is, om de 
leerende kinderen der heydenen te doopen, naer maete zy vor- 
derden en bequaem wierden, konnen gebruyken aen enige, 
maer ik vreese, dat, soolang wy hier geen welgeschikt queek- 
school hebben, hoedaenige de arm- en wees-huysen zijn, waer 
in deese kinderen mogen beslooten en gehouden worden, hierna - 
tot het heydendom mogten vervallen. Hierom sal ik met de 

toediening van dit heylig bondsegel soo lange wagten tot U. 
WE. Gr. A. een gunstig oor sult geslaegen hebben op de Histo- 
rische Voorreden van wylen den HoogEerw. en nu saeligen 
hemeling den heer H. Velse, Naukeurige berigten nopens de 

grondoesting des Christendoms onder de heydenen op de kust 
van Choromandel en Malabaer door de Deensche missionarissert 

op Tranquebar, pa(ra)g. 46-53, welke die redelyke en ver- 

standige middelen in sig begrypen, daerdoor een predikant ail- 
hier ook tot de voortplanting van 't Evangelium der heerlijkheid 
des saeligen Gods, en tot de bevordering van 's Ed. Compag. 
intrest het syne kan toebrengen Dog soo het eene en het 

1) Hendrik Velse, Naamokeurige Berigten nopens de Grondvesting 
des Christendoms onder de Heidenen op de Kust van Choromandel 
cn Malabaar, door de Deensche Missionarissen op Tranquebar.... . uit het Hoogduitsch vertaalt .... Met eene uitvoerige Hiatorische · 

Yoorrede, Opzigtelijk tot hot geheele Werk, 's Gravenhage 1739, 40. In 
deze paragrafen worden de ,,Middelen tot voortplanting van 't Christen- 
dom in West-Indien" aangegeven. Merkwaardig is, dat Velse voorstelt 
een plantage van suiker of koffie en andere gewassen aan te leggen, 
waar de jonge negerkinderen christelijk konden worden opgevoed, afge- 
zonderd van de anderen ; hier zou dan een kweekschool worden inge- 
richt, waarin de kinderen op 2 i 3-jarigen leeftijd gebracht, zouden 
kunnen onderwezen worden ; men kon dan beginnen met daarvoor ne- ' 

gerinnen met jonge kinderen, aan te koopen. Hier zouden zij een 
ambacht leeren eri straks naar de plantage's der pachters teruggekeerd, hun 
ambacht kunnen uitoefenen. Plantage's zouden dan op die wijze in dorpen en 
heerlijkheden veranderd worden, en de planters die "nu planters zijn. 
en planters blyven" zouden "Heeren" over deze dorpen en heerlijkheden 
worden. Men vindt hier dus reeds een pleidooi voor het sociale werk 
van de zending, dat ongetwijfeld ook Capitein bij deze aanhaling voor 
oogen heeft gezweeid (§ 49-52). 
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ander, dat waerlijk niet geschieden kan sonder dat alhier den 
dienaeren Gods meerdere vryheyd in hunnen dienst, en be- 

hoorlyke middelen onf te werken gegeeven en verschaft werden, 
gansch ondoenlijk mogte schynen, soo werde het my van U. 
WE. Gr. A. , gunstiglijk toegestaan, om by deesen op de oot- 

moedigste en eerbiedigste wyse ontslag van mynen dienst by 
U. WE. Gr. A. te versoeken. Want indien onse kerk- en school- 
staet altoos soo moet blyven, als hy nu nog is, dan souden sy 
hun oogmerk bereykt hebben, die hier soo leeven alsof God 
aen deese plaets niet ware, en die gaern sagen, dat het school 
te niete ging, en dat wel niet, omdat sy daervoor sorg drae- 

gen, neen ! ganschelijk niet, maer uyt hoope, dat sy en hunne 
' 

nakomelingen van alle de minste onkosten souden bevreydt 
worden. Soo onse kerk- en school-staet soo moet blyven, gelijk 
hy nu nog is, soo kan naer den mensch gesprooken, nooyt ' 
voldoen aen de billike verwagting van alle die goede en God 

verheerlykende menschen, die geene onkosten hebben gespaert 
om my te doen studeeren, en aen U. WE. Gr. A. godvrugtig 
oogmerk, die my herwaerds sond. Jae! 1 dus soude ik nooyt 
dien gloed myner siel konnen uytblusschen, die my aendrong 
om het opsiendersampt te begeeren, en om alle andere voor- 
deelen verby te sien, en my herwaerds met de bereydtheyd 
des Evangeliums des vredes, of het Gode eens behaegen mogte, 
om my den. alderminsten syner dienaeren als een middel in 

syne hand te gebruyken, om niet alleen de hier zijnde Chris- 
tenen in de eens aengenoomene leer der waerheyd te verster. 

ken, maer ook en wel vooral om myne maetschappy (!) naer 
den vleesche, de Africaensche Mooren, onder de medewerking 

. van den goeden Geest onses Gods te beweegen tot het geloov 
in onsen saeligmaeker Christus Jesus. In dit werk soude ik 

gaern het laeste uur mijns leevens te mogen beleeven. 
Ik hebbe de eer, om by deesen bekent te maeken aen U. WE. 

Gr. A. als dat overleeden zy de heer vaendraeger en ouder- 

ling Jan Romijn. Niets meer hebbende dat U. WE. Gr. A. 

aendagt waerdig is, want het sal U. WE. Gr. A. reeds zijn 
geschreeven, dat de ouderling Antonius Lockhorst overleeden 

zy, soo eyndige ik in deese hartgrondige bede tot den lee- 
venden God, die bestendig is in eeuwigheden, dat hy U. WE. 
Gr. A. gesegende persoonen segene met het dnurbaerste syner 
lichaemelyke en geestelyke segeningen, hy doe U. WE. Gr. A. 
aloude en alomme beroemde Maetschappy bloeyen in lange 

` . 
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dagen. Hy geeve U. WE. Gr. A. lankheyd der dagen, met 
rykdom en eer, terwijl ik de nederige vryheyd neeme, om my 
selven aen U. WE. Gr. A. verderen goeden gunst aen te be- - 
veelen en te betuygen, dat ik ben en blyve met alien hoogen 
eerbied en hoogagting voor U. WE. Gr. A. aensienlyke per- 
soonen, en naemen 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren, . 

Myne Heeren, i 
U. WelEd. Groot Agtbaerhedens begunstigde, ver- 

pligte, gehoorsaeme, dankbaere en altoos indagtige _ - 
dienaer 

- 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 
. Delmina, den 

lsten July, . 
Anno 1745. 

' 

Bv,?'ks-archie f te 's-Gravenhage. Brieven en Papieren 
. van Guinea aan de Vergadering der Thienen - W. L C., 

NO. 113, fol. 381r-384v. 

X. 

21 Mei 1746. - Missive van J. E. J. Caps`tein aan " 

de Classis van Amsterdam, waarin hij de reden aangeeft 
waarom hij niet eerder hee ft geschreven. Over de negerin, 
die h-ij voornemens was te huwen. By vraagt aan de , 
Classis voorlichting aangaande het huwen van christen- 

negerjongens met ongedoopte negermeisjes en zendt bericht 
over het uitgeven van vragenboekjes in de Negertaal. 

Weleerwaerde Heeren, Vaders en Medebroeders in onsen 

eenigen Heyland en Saeligmaeker Christus Jesus den oppersten 
harder en opsiender onser sielen. 

U weleerwaerdens vrede blyve en vermenigvuldige seer ! 
Weleerwaerde Heeren ! 

De eer, die de eerwaerde classis my den minsten in de reij 
der Evangeliboden aengedaen heeft in den onderschreeven briev 
van den loden Jan. 1745 door de weleerw(aerde) heeren P. 
Hollbeek en H. van Alphen, als gecommitteerdens der eerii. 
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clasais, is sonderling groot. De eerw(aerde) plassis heeft wel 
met regt agtervolgens de vereyschte jaerlijksche correspondentie . 
der buytenlandsche kerken met haer, tot hier en toe verwagt, 
dat ik overlang van mynen toestand en van dien van de my 
hier toevertronwde gemeynte des leevenden Gods beslag (!) 
hadde moeten doen. Maer de eerw(aerde) classis vergunne my 
in deesen vryheyd van schryven, en neeme eens in aendagtige 
overweeging of ik mynen pligt hebbe versuymt. 

T e n e e r s t e n, wordt er in de gerespecteerde Instructien 
voor den predikant naer Elmina in dienst van de generaele ge- 
octrooyeerde West-Indische Maetschappy uytdrukkelijk bevoolen, 
dat de predikant aen 1) de vergadering van de Thienen den 

staet, stand ende gelegenheyd van saeken, raekende de religie, 
toestand der kerk ende de gemeynte, ende generaelijk den 

godsdienst overschryven 1) moete. 
T e n t w e e d e n. Dit gebod hebbe ik naer den letter ge- 

volgt, wanneer ik dier illustre vergaderinge de gansche ver- 
vallene saeken der kerk Gods alhier te lande in hetzelve jaer 
myner komste hier te lande voorhielde. Want de kerk was 

toen, gelijk nu, nog sonder ouderlingen (waerom er in den be- 

ginne twee van my wierden verkooren en gemaekt, maer 
deesen overleeden zijnde hebbe ik geene anderen konnen ver. 

kiesen), sonder diaconen (die men segt, dat hier niets van 
nooden zijn, schoon men by de huysen eene christelyke ver- 

saemeling soude konnen doen, en besteeden aen het siekenhuys 
ofte aen het opgerigt school), en dus sonder eenigen kerken. 
raed en dus ook sonder consistory. En niet alleen dit, maer 
ook was de kerk toen, alsoo ook nu nog sonder de viering 
van het H. en hoogwaerdig Avondmael des Heeren. En dit 
wel ter eene zyde, omdat onse kerk uyt verscheydene gesint- 
heden bestae(t), en ter andere zyde, omdat sy die tot de Her. 
vormde Kerk behooren (de goeden uytgenoomen) voor sooveel 

sy ledemaeten zijn, in leer en leeven seer veragtert en be- 
dorven zijn, en voor sooveel sy nog geene ledemaeten zijn , 
geworden, hier ter kuste geene ledematen willen worden. 0 

tempora, o mores! 
T e n d e r d e n. Beantwoorde my de gemelde vergadering 

op den 2den Octob(er) des jaers 1744 in dier voegen, dat ik 
wel dier vergaderinge genoegen over mijn begonnen werk sage, 

1) De woorden aen - overschrqven zijn in den brief onderstreept. 
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maer daerby geene raedgeeving, nogte ordening van de eer- 

w(aerde) classis vernam. Want ik onderstelde by myselven, 
dat de illustre vergadering van de Thienen en de eerwaerde 
classis over kustsaeken van dien aerd onderlingen raed pleegden. 
Hiernae hebbe ik dienaengaende niet meer opsettelijk geschree- 
ven, omdat ik hierdoor eenen openbaeren en onversoenlyken 
haet van veelen hier ter kuste tegen my verwekt hebbe. 

Hieruyt kan de eerw(aerde) classis ligtelijk opmaeken, waerom 
'ik niet haere weleerw(aerde) maer die illustre vergaderinge van 
de Thienen het oogmerk, dat ik weleer hadde om eene jonge 
negerin, die wel eene heydin was, maer met een bevestigt 

w 

voorneemen om haer, onder afwagting van des Heeren segen, 
tot eene christenvrouw te maeken, wettiglijk te trouwen be- 
kent maekte. Ik wille wel bekennen, dat het eene groote on- 

derneeming, maer egter dat het geene onbedagsaemheyd ware. 
Dit soude ik wel met genoegsaeme redenen der eerw(aerde) 
classis konnen betoogen, maer alsoo ik over langen tijd van 
dit mijn oogmerk afgesien hadde, en daerenboven de goede 
hand van den alleenwysen God, die alles versiet, my nu met 
het laest uytgekomen, en thans repatrieerend 's Ed. Comp. 
schip eene Europeesche christen jonge dogter ter waerdige en 
duurbaere vrouwe beschikt heeft, sal ik alle die redenen, verby- 
gaen. Edog deese eene vraeg moete ik amptshalven de eer- 

w(aerde) classis doen, naemel(ijk) : indien God de Heer quam 
te geeven, dat er eenige heydensche jongens, die thans onder- 
weesen worden, de christelyke leer aennaemen, en naer hunnen 

doop en lidmaetschap wilden trouwen, om sig te bewaeren 
voor den ontugtigen wandel van 't heydendom, daeruyt sy ge- 
roepen zijn, welken raed men deesen geeven sal? Want Euro- 

peesche christen jonge dogters kunnen zy niet ter vrouwe 
neemen, omdat het niet denkelijk zy, dat er hier ligtelijk eene 

volk-planting sal weesen. Met hunne gelyken, die den naem 
van Christus aenroepen te huywelyken kan ook niet wel ge- 
schieden, wijl ik tot hier en toe bespeure, dat onse heydenen 
sig wel laeten beweegen om hunne jongens te laeten leeren 1), 
maar dat sy hunne dogters liever bewaeren, om se ter bysitten 
te geeven aen onse christenen, die in leer en leeven afwyken. 
Want dit is zeer voordeelig voor hun, en voor hunne gansche 
familie. Dermaeten er veele van deese bysitten gevonden wer- 

11 
1) Nml. den christelijken godsdienst. I 
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den, die niet alleen boven den predikant en koster' gelievt zijn, 
maer ook meerdere inkomsten hebben dan die beyden. Maer 
soo deese vraeg niet aenmerkelijk genoeg mogte zijn, voege ik 
deese tweede daerby, te weeten: soo deese ofte geene yan-. 
onse christenen (gelijk my onlangs voorgekomen is door eenen 
der hier zijnde soldaeten) het ontugtig leeven van anderen niet 
willende navolgen, in plaets van eene negerin ofte Tapoejerin 
te calachairen 1), gelijk de lieden hier spreeken, 'tgene om het 

gebrek van christen vrouwen te deesere plaets geoordeelt wordt 
niet te konnen belet worden, eene negering ofte Tapoejerin van 
leerbaere jaeren wilde wettiglijk trouwen, wat men eenen al- 
sulken sal moeten raeden ? Dog hiervan genoeg. 'T is de boven 

bygebragte en herhaelde reden, die maekte, dat ik de over- 

gesettede en nu gedrukte stukken van het Vader Ons, Bet 
Geloov en de Wet des Heeren niet aen de eerw(aerde) classis, 
maer aen de illustre vergadering van de Thienen, toesonde. De 

misslagen, die daer in zijn, hebbe ik gemerkt, en sal by de 
naeste gelegenheyd deselve verandert oversenden om herdrukt 
te worden. Wanneer ik ook daerby den Kinder Catechismus 
van Jacobus Borstius, dien ik thans in gereedheyd hebbe, 
mede besorgen sal, om derselver bygevoegt te worden. 

Onder en tusschen is mijn nederig versoek en bede by de 

eerw(aerde) classis, dat het haere weleerw(aerde) behaege te 
sien op de beschreevene vervallene kerk Gods alhier, en dat 
haer weleerw(aerde) ter onderhoudinge en voortsettinge van het 
hier aengelegt kinderschool de Historische Voorreden van mynen 
nu saeligen vader in Christus, den weleerwaerden heer H. 

Velse, die gaet voor: De naukeurige berigten nopens de grond- 
vesting des Christendoms onder de heydenen op de kust van 
Choromandel en Malabaar, door de Deensche missionarissen op 
Tanquebar, werkstellig wille doen worden, en wel vooral dat 

gedeelte, dat pa(ra)g. 48-53 gevonden wordt. 2). 
In deese nederige en ernstige verwagting en versoek sal ik 

deesen thans sluyten onder hartgrondige toewensching, dat 
Jehova God, die gedugt is in den raed der heyligen, en vreese- 

lijk onder degeenen, die rondom hem zijn, in. het midden van 
U Weleerw(aerde) classicaele vergadering jegenwoordig moge 

' 

zijn, en blyven sonder immermeer daervan af te wyken naer 

1) Zie hierv66r, blz. 
2) Zie hierv66r,. Mz. 266, sant. 1. 
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'syne goddelyke kragt, majestijd, genade, ende naer den trooster 
. den H. Geest der belovte. Hy kroone het jaer syner goedheyd, 

ende syne voetsttppen druypen van vettigheyd over U Wel- 

eerw(aerde) classicale vergadering. ' 
Hy laete sijn werk aen U Weleerw(aerde) gesien worden, 

ende syne heerlijkheyd over U Weleerw(aerde) kinderen. De 

lievlijkheyd des Heeren onses Gods zy over ons, ende beves- 

tige het werk onser handen over ons, jae! het werk onser 
handen dat bevestige hy ! 1 

Dit is de bestendige bede en sielesugting van hem, die met 
waere agting en eerbied voor U Weleerw(aerde) classis is en - 

blijyt, Weleerwaerde Heeren ! 1 ' 

U Weleerw(aerde) hoogst vereerde, gehoorsaeme, 
. dankbaere en altoos indagtige dienaer 

JACOBUS ELISA JOANNES$ CAPITEIN. 
D'Elmina, den 

21sten Mey, anno 1746. 

Clas8ieaal-arehief te Amsterdam. - Porte feuille : " Varia 
Buitenland" 1). 

xi. 

. 23 Mei 1746. - Missive van J. E. J. Capitein aan 
de Bewindhebberen der West-Indische Compagnie, waarin 

hij hen danksegt voor de geschenken als hammen, tabak-en 

wv?'nen. Over de vertaling in de Negertaal van eenige 
boekjes ten gebruike bij het onderw,?s. Over zijn huwelijk 
met Antonia Ginderdros. De toestand der gemeente. 

WelEdele Groot Agtbaere Heeren ! 2) 

. Myne Heeren ! 

U. WE. Gr. A. seer gerespecteerdens van den 2den Octob. 
1744 met desselven copia, en van den 17den Jan. 1745 insge- 

1) Achter op den brief is later geschreven : "No. 12. Een brief van 
D. Jac. Elis. Joh. Capitein van D' Elmina, van den 21 May 1746. No. 1 
in het Extractboek der Deputati". 

2) Hierna staat op den brief aangeduid : "lecta in de vergadering van 
Thienen, den 29 Aug. 1747". 

' , 
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lijks met desselven copia zijn my onder toelaeting van den 
Alweesenaer en Alsegenaer Jehova God op haeren tijd wonder 
wel geworden. 

Den eeraten hebbe ik de eer en het geluk gehadt te beant- 
woorden by het vertrek van U. WE. Gr. A. reeds gepatrieerde 
schip ,de Henrietta Susanna Galey', welk hier vandaen op den 
lsten July 1745 vertrok. Dit antwoord, dat onder onsen gere- 
patrieerden voorleeser en schoolmeeater Pieter Ernestus Schuts- 
ler be(r)ustede, hoope ik, dat reeds aen U. WE. Gr. A. il- 
lustre vergadering van de Thienen sal geaddresseert zijn geworden. 
Den tweeden ontvinge ik met U, WE. Gr, A, nu laest alhier 

aengekomen, en nu repatrieerend schip ,de Catharina Galey'. 
Deese laeste heeft my geene mindere verquikking toegebragt, 
en my niet minder aengemoedigt, om mijn heylig dienstwerk 
te vervullen, en my U. WE. Gr. A. bevestigt en godvrugtig 
voorneemen en oogmerk, om de eer der heerlijkheyd van Je- 
hova Gods siel uytlokkend, bedaerend, en tot al goed work ' 
toerustend koninkrijk alhier te doen woonen, niet minder voor 

oogen gehouden, als U. WE. Gr. A. eerst genoemde briev ge- 
daen heeft. Want by den ontvangst van deesen sag ik my be- 

givtigt met eene aengenaeme en mildaedige vereering van ver- 

versing, bestaende in welgepakte en welgebleevene hammen, 
tabak, pypen, roode en witte wynen, en verscheydene liqueren, 
welke my door syne Edelheyd den heer directeur-generael 
deeser kuste in haer geheel ter hande sijn bestelt geworden. 

Welke uytwerking nu al dit geschenk ten doorlugtigsten bewyse 
van U. WE. Gr. A. welmeenend toeleg, om Immanuel Jesus 

duurgekogte gemeynte hier ook voor te planten, gehadt hebbe . 

op mijn en myner mede-christenen gemoed, en op dat van ons 

heydendom, kan ik ter uytdrukkinge van myne hartgrondige 
dankbaerheyd en sonderlinge blijdschap met geene genoegsaeme 
woorden beschryven. Het hoogste myner blijdschap en verheu- 

ging sal ook hierin geleegen zijn en blyven, dat ik my gelijk 
te vooren alsoo ook nu wederom verbinde, om de voordeelen 
van U. WE. Gr. A. alomberoemde Maetschappy te helpen be- 
vorderen.. 

Voorts zijn my de by U. WE. Gr. A. ootmoediglijk versogte 
en gunstiglijk toegesondene boeken seer wel geworden. Degeene, 
die U. WE. Gr. A. in eygendommelyke besitting gelievt te be- 

houden, hebbe ik opgeschreeven, en derselver naemlijst aen 

syne Edelheyd den. heer directeur-generael deeser kuste over- 
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gelevert. Het is my tot een sonderlinge blijdschap te sien, dat 
U. WE. Gr. A. de moeyte hebbet willen doen, om het vertaelde 
Vader Ons, de 12 Artykelen des Geloovs en de Thien Geboden 

. des Heeren te laeten drukken. Het opgewekter begrip, dat ik 
thans van onse negerspraek verkregen hebbe, heeft my doen 

opmerken, dat deese vertaeling eenige beschaeving vereysche, 
hetgeene ik van voorneemen ben by de eerste gelegenheyd te 

doen, en U. WE. Gr. A. over te senden. Ik hebbe onse school- 
kinderen egter - (om geenen tijd te verliesen) - hiervan be- 

dient, die daervan een soodaenig gebruyk maeken, dat ik aen- 

geset ben geworden om den Kinder-Catechismus van Jacobus _ 
Bor(s)tius, met meerderen spoed, en soo ik hoope met meerder 

geluk, te vertolken. De noodige verplaetsing van veelen van de 
leeden onser kerk naer de buytenforten, de verscheydenheyd 
van gesintheden onder deselve, en de lusteloosheyd van zeer 
veelen veroirsaekt, dat ik tot hier en toe het gewenschte ge- 
bruyk niet hebbe konnen maeken van de U-yttre7csel3 van de 
leer der waerheyd enzoov. Want ik hebbe wederom eene cate- 
chisatie in mijn huys opgerigt, maer alsoo ik daerop geene ofte 

' 

seer weynige catechisanten hadde, en daer en boven alles seer 

ongestaedig toeging, ben ik genootsaeckt geweest, gelijk te 

vooren, alsoo ook nu, deselve te staeken. Was er een openbaer 
en uytdrukkelijk gebod van dat soo niet allen, ten minsten de 
Gerevormeerde Christenen onder ons, die nog geene ledemaeten 

` 

zijn, soolang sy hier in 't Hoofd Casteel blyven, gehouden 
waren, om eens ter weeke by den predikant te komen cate- 

chiseeren, dan soude dit werk mogelijk eenigen voortgang 
hebben. Want was het met den openbaeren kerkgang soo niet 

gelegen, soo souden er seer weynigen - (de goeden uytge- 
noomen) - doorgaens te kerke komen. Ik hebbe egter van . 

die gemelde Uyttreksels der leer der waerheyd enzoov. onse 
meest gevorderde schoolkinderen bedient. Ten dienste van deesen 
nu is mijn jegenwoordig nederig versoek en bede by U. WE. 
Gr. A. om eenige A. B. C. bordjes en om eenige exemplaeren 
van: Het opregt onderwijs van de letterkonst. Het school hebbe 
ik wederom vergroot. Maer of dit werk haeren wenschelyken 
voortgang hebben sal, kan ik niet wel schryven. Wierde de 

Historische Voorreden van den saeligen Heer -H. Velse, die 

syne WelEerw. deede gaen voor de: Naukeurige Berigten no- 

pens de grondlegging des Christendoms onder de laeydenen op de 
kust van Choromandel eye M alabaat', door de Deensche missio- 
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narissen op Tranquebar, alhier werkstellig gemaekt, en wel 
dat gedeelte dat pa(ra)g. 48-52 gevonden wordt, dan soude ik 

gelooven en durven versekeren, dat myne maegschap naer den 

vleesche, die U. WE. Gr. A. thans onnuttig is, hiernae seer 
- 

nuttig soude worden. Want het is eene waere spreuk: 

Ingenuas didicisse fideliter artes 
Emollit, mores nee sinit esse feros. 

De door U. WE. Gr. A. toegesonden voorleeser en schoolmeester 
Adrianus van Wachem met syne huysvrouw is behouden tot 
ons overgekomen. Het begin van synen dienst doet my nog 
niet sien, dat hy aen U. WE. Gr. A. godvrugtig oogmerk in 
alles sal konnen voldoen. Maer ik denke dat dit door onge- 
woonheyd van lugt en plaets zy, en verwagte dat het hiernae 
beter gaen sal. 

Het nieuws, dat ik U. WE. Gr. A. tot myne groote blijdschap, 
en soo ik hoope en denke tot U. WE. Gr. A. vergenoeging nu 
te schryven hebbe, its, dat het my door des Heeren bysondere 
voorsienigheyd te beurte gevallen zy, getrouwt te zijn met 

myne my thans waerdige en gelievde huysvrouw, gebooren 
Antonia Ginderdros, die onder het opsigt van het huysgesin 
van den heer Jan Credo Bacot herwaerds overquam. Dit ons 

huywelijksfeest heeft syne Edelheyd de heer directeur-gene- 
rael deeser kuste op syne WelEd. onkosten geviert, en het is 

vervangen geworden door dat van den assistent Pieter Hugo 
Coene met juffrouw Susanna de Jonge, soodat er thans ses ' 

wettig gehuywde persoonen alhier woonen. 
Ik neeme met verschuldigden eerbied, als een voorganger van 

Gods huys alhier, om alle deese huysgesinnen in 't gemeyn . 
alsoo ook dat van myselven en dat van den assistent Jacob 

Cau, neev van den nooyt volpreesen Herm. Boerhave, in 't by- 
sonder aen U. WE. Gr. A. goeden gunst aen te beveele_n.. Soo 
dit mijn versoek by U. WE. Gr. A. met gunstigen oogen werde 
beschouwt, dan sie ik kants om uyt deese huysgesinnen onse 

" 

vacante ouderlingsplaetsen te vervullen. Want de ouderlingen, 
die wij hier noodig hebben, moeten lieden van aensienlyke 
quaelitijten zijn, die eene betaemelyke vrymoedigheyd in de 
saeken Gods kunnen gebruyken in het spreeken, en in 't be- 
denken en bevorderen van hetgeene daertoe behoevt. 

Yoor het overige is dit myne hartgrondige bede: de Heer 
Sebaooth gedenke U. WE. Gr. A., die voortreffelyke voester- 
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heeren syner eeuwig gelievde kerken zijt, ten goede naer 
alles, dat U. WE. Gr. A. ter uytbereydinge van sijn eeuwig 
Evangelium in deese waereld des heydendoms voortvaeren sult 
te doen ! r Hy doe U. WE. Gr. A. Christelyke Maetschappy tot in 

lengte van dagen bloeyen ! I Hy laete in het volgend Nieuw 
Jaer des heyls syner goedheyd syne voetstappen van vettig- 
heyd over U. WE. Gr. A. druypen, gelijk de dauw Hermons, 
die nederdaelde op de bergen Zions, daer hy den segen ende 
het leeven tot in der eeuwigheyd geboodt! Hy geeve, dat U. 
WE. Gr. A. barmhertigheyd vindet by hem den alleenmagtigen 
Heer in dien doorlugtigen dag van des Heplands wederkomete ! - 
terwijl ik het geluk hebbe te zijn en te blyven, WelEd. Gr. A. 
Heeren, Myne Heeren 
. U. WE. Gr. A. seer begunstigde, dankbaere en 

altoos gehoors(aeme) dienaer . 

JACOBUS ELISA JOANNES CAPITEIN. 

Elmina, 
den 23sten Mey, anno 1746. 

l?v?'ka-archie?' te 's-(?ravenhage. Brieven en Papieren 
van Guinea aan de Kamer van Amsterdam - W. 1.0., 
lV0. 489, fo[. 424r- 427.w. , . 


